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Inledning   
 
         Leken sätter en guldkant på livet och ger det mening utöver det vardagliga.  

         Barn, som lärt sig tricket, kan när som helst gå in i lekvärlden. 

                                                        (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.6) 

 

Efter tre år på lärarprogrammet och med olika erfarenheter från vår verksamhets förlagda 

utbildning (VFU) har vi samlat på oss en mängd olika upplevelser. När vi diskuterade våra 

erfarenheter av lek från våra respektive VFU platser upptäckte vi stora skillnader. Dels för att 

den ena verksamheten var grundskola och den andra träningsskola, men dels att pedagogernas 

sätt att handleda barnen in i lärandet skiljde sig åt.  

 

Särskolan är till för barn som på grund av sitt funktionshinder inte kan nå kunskapsmålen för 

grundskolan. Särskolan är uppdelad i två former; grundsärskola och träningsskola. 

Träningsskolan är till för de elever som inte når målen i grundsärskolan. De barn som går i 

träningsskolan har en undervisning som är inriktad på praktiska övningar.  I träningsskolan är 

det färre barn i barngrupperna och personaltätheten är högre (Handikappombudsmannen, 

2002). 

 

Att barns lek och lekens användning skiljde sig åt i de båda olika verksamheterna väckte vår 

nyfikenhet till att grundligare ta reda på hur pedagoger tänker om lek i dessa båda 

verksamheter. Vi undrar om det är så att en del pedagoger ser möjligheterna i att använda 

leken vid inlärning medan andra inte gör det? I detta arbete kommer vi att närmare undersöka 

hur pedagoger inom grundskolan och träningsskolan tänker om lek och på vilket sätt de 

använder sig av lek i verksamheten. 
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Syfte och problemformulering 
Syftet med vår uppsats är att belysa pedagogers uppfattning om lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande i grundskola och träningsskola. Till syftet hör även att ta reda på om 

pedagogers uppfattning och tillämpning av lek i undervisningen skiljer sig mellan grundskola 

och träningsskola. Våra frågeställningar är:  

 

• Vad anser pedagogerna att lek är? 

• Använder sig pedagogerna medvetet av lek i sin undervisning? Om så, på vilket 

sätt? 

• På vilket sätt anser pedagogerna att leken har betydelse för barnens utveckling?  

• Vilka betydelser tillmäter pedagogerna leken för barnens lärande?  

 

Vi vill redan här påpeka att vi inte är intresserade av att undersöka om det är någon skillnad 

mellan barnens lek i de olika verksamheterna. Med pedagogperspektiv avses att det är 

pedagogers uppfattningar som speglas. I vår studie innefattar benämningen pedagog både 

förskollärare, fritidspedagog, specialpedagog och lärare.  
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Bakgrund 
Enligt Skollagen § 7 börjar skolplikten höstterminen det år barnet fyller sju år. Skolplikten 

slutar enligt § 10 vårterminen det år barnet fyller 16 år (Skollagen). Elever som inte kan gå i 

grundskolan på grund av exempelvis utvecklingsstörning ska få sin utbildning i särskolan. 

Den obligatoriska särskolan omfattar två parallella former, grundsärskola och träningsskola. I 

den obligatoriska särskolan har eleven möjlighet att läsa ett frivilligt tionde skolår för att 

bredda eller fördjupa sina kunskaper (Skolverket, 1999).  

 
 

Grundskola/träningsskola 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) innefattar både grundskolans och 

grundsärskolans mål och riktlinjer för skolarbetet samt de kunskapsmål som respektive elev 

ska ha uppnått när de lämnar skolan (Utbildningsdepartmentet, 2001). De krav staten ställer 

på utbildningen finns i kursplanen, vilket är en bindande föreskrift som skolan är ålagd att 

följa (www.skolverket.se, 050519).  

 

Kursplanerna för träningsskolan innehåller inte de traditionella ämnena, utan beskriver 

allmänt de grunder som olika kunskaper och färdigheter består av. Kursplanerna innehåller 

därför fem större ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, 

vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (Skolverket, 1999).  

 
 

Lek enligt styrdokumenten 
I läroplanen för grundskolan (Lpo 94) framgår att ”skapande arbete och lek är väsentliga delar 

i det aktiva lärandet /…/ särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 

eleverna ska tillägna sig kunskaper” (Lpo 94 s7). Under mål att sträva mot nämns inte leken 

alls och under mål att uppnå i grundskolan står endast att eleven ska ha ”utvecklat sin förmåga 

till kreativt skapande” (Utbildningsdepartementet, 2001 s12). 

 

I kursplanen för träningsskolan står att ”Elevernas nyfikenhet, fantasi och kreativitet skall 

stimuleras och tas tillvara i all undervisning” (Skolverket, 1999, s 11). Ämnesområdet estetisk 

verksamhet är uppdelad i tre delområden, varav det ena är lek och drama. Undervisningen ska 

ge eleven möjlighet att prova på sina egna erfarenheter, bearbeta känslor, träna roller och 

relationer med mera. I miljön bör det finnas mycket material som inspirerar till lek och fantasi 
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exempelvis leksaker och utklädningskläder. Under ämnesområdet motorik står att 

”Undervisningen skall kännetecknas av lek och allsidig rörelse- och färdighetsträning” 

(Skolverket, 1999, s 21). Ett av skolans strävansmål inom undervisningsområdet motorik är 

att barnet, utefter sin förmåga, ska utveckla sitt kunnande att leka och idrotta tillsammans med 

vänner eller på egen hand. På så sätt kan barnet få ett aktivt liv (Skolverket, 1999).  

 

För att se om och hur begreppet lek används för barn i lägre åldrar har vi även läst förskolans 

läroplan (Lpfö 98) där lekens vikt för barnen betonas. De ska erbjudas en trygg miljö som 

samtidigt lockar till lek och aktivitet. ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande, i 

leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras barnens fantasi, inlevelse /…/, i den 

skapande och gestaltande leken kan barnet få möjligheter att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter” (Lpfö 98, s 36-38). 
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Material och metod 
I detta avsnitt presenterar vi den undersökande metod vi använt oss av för att få material till 

att genomföra vår undersökning, samt hur vi gått tillväga. Litteraturen vi använt oss av i våra 

förberedelser inför undersökningen har vi valt att löpande väva in i texten.  

 
 

Val av undersökningsmetod 
Då vi med vår undersökning söker finna pedagogens tankar kring begreppet lek och vad lek är 

för dem, bestämde vi oss för att använda oss av intervjuer. Enligt Johansson & Svedner 

(2004) är syftet med den kvalitativa intervjun att få så uttömmande svar som möjligt kring 

ämnet av den intervjuade. Denna intervjumetod ger oss möjlighet att förstå pedagogens tankar 

och kunskaper. I dessa intervjuer är frågeområdena bestämda från början och frågorna består 

av så kallade öppna frågor, de är inte specifika utan kan ge omfattande svar. Man kan likna 

den kvalitativa intervjun vid ett vardagligt samtal, men skillnaden är att intervjuaren håller 

fokus på ämnet (Johansson & Svedner, 2004). Vi trodde att denna intervjumetod kan passa 

oss mycket bra, eftersom vi vill komma åt pedagogens personliga tankar om lek. Tack vare att 

vi känner våra informanter sedan tidigare hoppades vi att intervjun kommer att bli som ett 

avslappnat vardagligt samtal. En forskningsintervju kan i viss mån likställas med ett normalt 

samtal, men beskrivs som en systematisk form av utfrågning. Några av de viktiga typer av 

intervjufrågor som kan användas är, inledande, uppföljnings, sonderade och strukturerade 

frågor men även tystnaden kan vara betydelsefull (Kvale, 1997). Våra huvudfrågor samt en 

del tänkbara följdfrågor finns redovisade i bilaga 2.  

 

Att genomföra en pilotintervju före de egentliga intervjuerna menar Kvale (1997) ”/…/ ökar 

förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel” (Kvale, 1997, s137). De första 

personerna vi intervjuade kände vi ganska väl och de gav oss bra respons på våra frågor. Vi 

ansåg därmed att vi uppfyllde förutsättningarna för syftet med en pilotintervju. 

 
 

Urval av informanter 
För att finna informanter till vår undersökning valde vi att först ta kontakt med de olika 

verksamheter där vi gjort vår VFU. Detta för att personalen på enheten visste vilka vi var och 

vice versa samt att enheterna är de två skilda verksamhetsområden, grundskola och 

träningsskola, just som vi vill undersöka. På grund av olika omständigheter, på den ena 

   5



enheten, kunde personalen inte delta. Därför fick den av oss som skulle intervjua i 

grundskolan kontakta pedagoger på en annan enhet. Förfrågan och information om 

undersökningen gjordes per telefon. Samtidigt bestämdes tid för intervju.  

 

Att hitta intresserade och tillmötesgående informanter var inga problem. Kvale (1997) menar 

att det kan finnas risker med att antalet personer i en kvalitativ undersökning antingen kan 

vara för få eller för många. Våra informanter består av åtta kvinnliga pedagoger vilket vi 

anser vara ett lagom antal för att få en inblick i respektive verksamhet. De kommer från två 

olika kommuner, hälften av dem arbetar inom grundskolan och andra hälften i träningsskolan. 

För att få så stor spännvidd som möjligt på svaren var vårt önskemål att få intervjua både 

förskollärare, fritidspedagoger, specialpedagoger och lärare, vilket också lyckades.  

 

 

Etiska överväganden  
Kvale (1997) beskriver en intervjuundersökning som ett moraliskt företag, han menar att det 

personliga samspelet inverkar på den utfrågade och den kunskap som alstras vid intervjun 

påverkar vår uppfattning för människans situation.  

 

Vår tolkning av Kvales beskrivning är att informanten och den information som fås vid 

intervjutillfället ska behandlas seriöst. Det är viktigt att de moraliska aspekterna och etiska 

riktlinjerna följs under en intervju (Johansson & Svedner, 2004, Kvale, 1997). Innan varje 

samtal påbörjades presenterade vi kort vårt arbete och dess syfte för informanten, enligt Kvale 

(1997) kallas det informerat samtycke. Vi påminde också om att bandspelare skulle användas 

under samtalet samt utlovade dem full anonymitet, vilket innebär att det inte ska vara möjligt 

att identifiera vare sig verksamhet eller pedagog (Johansson & Svedner, 2004). För att inte 

röja våra informanters identitet vid citerande i det färdiga resultatet, har vi kodat varje 

informant genom att ge dem ett kvinnonamn med begynnelsebokstaven B. 

 

 

Förberedelse inför intervju 
Efter att ha bestämt vilken metod vi ska använda oss av skrev vi ett missivbrev, där 

information om vår undersökning framgick liksom en förfrågan till pedagogen om dennes 

medverkan i studien (se Bilaga 1). Efter detta diskuterade vi hur själva intervjun skulle tillgå. 
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Vi kom fram till att vi ska använda oss av bandspelare, eftersom vi ansåg oss inte hinna med 

att anteckna allt under själva samtalet. Enligt Johansson & Svedner (2004) är det viktigt att 

tänka på att ha fått tillstånd att använda bandspelare av den person som ska intervjuas och att 

ingen utomstående ska kunna ha tillgång till intervjumaterialet. Detta klargjorde vi i vårt 

missiv. 

 
 

Intervjuområden och frågor 
För att få ett så uttömmande svar som möjligt valde vi att rikta in oss på några 

samtalsområden där frågorna kan variera beroende på vad den intervjuade svarar. Att lyssna 

noga på den intervjuade och samtidigt anteckna som stöd gör att intervjuaren är mer 

fokuserad och undviker att ligga steget före i tanken (Johansson & Svedner, 2004).  

 

Eftersom våra informanter arbetar inom två helt skilda verksamheter vill vi att frågorna ska 

vara så generella som möjligt. Det vill säga, frågorna ska ha så stor spännvidd som möjligt 

och inte rikta sig mot något specifikt verksamhetsområde (se bilaga 2). För att föra samtalet 

framåt var vi ibland tvungna att ställa följdfrågor till våra informanter. Enligt Kvale (1997) är 

det intervjuarens förmåga att tolka svaret och följa upp möjligheten till att gå vidare. Detta 

fordrar att intervjuaren har både kunskap och intresse för ämnet /…/ ”och det mänskliga 

samspel som sker under intervjun” (Kvale, 1997 s123). Med hänsyn till detta ansåg vi oss ha 

stöd av att ha läst in oss på ämnet innan vi genomförde våra intervjuer.  

 
 

Genomförande av intervju 
Vid genomförandet av samtalen såg vi till att få sitta ostört. Innan det bandade samtalet 

påbörjades hade vi först en kort pratstund för att ge informanten möjlighet att ställa frågor om 

vår undersökning. Vi påminde även om de etiska principerna igen samt att deras identitet inte 

kommer att röjas i det färdiga materialet. När informanten kände sig redo, sattes bandspelaren 

på och intervjun startade. Samtalens längd varierade mellan 30 till 60 minuter. Eftersom vi 

båda hade träffat alla berörda informanter tidigare så kunde intervjun genomföras på det 

avslappnade sätt vi hoppats på.  
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Analysmetod 
Syftet med att analysera ett kvalitativt undersökningsmaterial är att skaffa en djupare kunskap 

än vid kvantitativa undersökningar och att försöka förstå helheter. När man gör en kvalitativ 

bearbetning arbetar man oftast med ett textmaterial, exempelvis transkriberade intervjuer. 

Patel och Davidsson (1991) understryker vikten av att avsätta lång och sammanhängande tid 

för den slutliga bearbetningen eftersom målsättningen är att hitta mönster och teman i 

materialet som kan kategoriseras. Eftersom vi delat upp oss vid genomförandet av våra 

intervjuer, ansåg vi det enklast att var och en transkriberade sina samtal. Därefter skrev vi 

båda ut all insamlade data för att på egen hand läsa igenom och skriva kommentarer. Dessa 

kommentarer diskuterade vi sedan tillsammans nästa tillfälle vi träffades.  

 

Efter detta ansåg vi oss beredda att börja bearbeta vårt material. Vi började med att 

sammanställa svaren på frågorna. För att få en lättöverskådlig syn på svaren, klippte vi in dem 

i ett dokument för varje intervjuområde. Därefter fortsatte vi att analysera en fråga i taget. Vi 

särskiljde svaren på frågorna, för att se skillnader och likheter mellan de olika 

verksamheterna.  

 

 

Metoddiskussion 
Efter att vi hade genomfört våra första intervjuer lyssnade vi igenom banden. Eftersom svaren 

vi fick var så pass uttömmande ansåg vi att frågorna fungerade. Att ha 30 till 60 minuter långa 

intervjuer var bra, det märktes när vi transkriberade. Det var den tid som behövdes för att våra 

informanter skulle hinna berätta ordentligt om alla våra frågor. Hade samtalen varit för korta, 

tror vi, att vi inte hade fått tillräckligt med material till vår analys. Vi hade stor nytta av att ha 

läst in oss på ämnet i förväg. Det höjde nivån och kvalitén på samtalen.  

 

 

Sökande efter litteratur 
Det är ”/…/ viktigt att man studerar examensarbeten och andra undersökningar som knyter an 

till ämnet. Målet är att ett examensarbete skall bygga vidare på en tidigare undersökning /…/” 

(Johansson & Svedner, 2004, s19). För att finna litteratur om lekens betydelse för barnens 

utveckling och lärande samt tidigare forskning om lek började vi med att söka i bibliotekets 
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databas LIBRIS. När vi sökte på begreppet lek i LIBRIS fick vi flera hundra träffar. Detta 

gjorde att vi fick kombinera sökningen med flera sökord, som exempelvis: 

• Lek och lärande 

• Lek, lärande och utveckling 

• Lek och lärande i skolan 

• Lek och träningsskola  

• Lek, lärande och handikapp 

• Lek, handikapp och träningsskola 

• Lek och lärande i träningsskolan 

För att se vad som gjorts i tidigare undersökningar sökte vi efter examensarbeten som hade 

lekanknytning på Campus Norrköpings bibliotek (CNB). Vi upptäckte att lek är ett vanligt 

ämne att skriva om, men ingen av de examensarbeten vi läste berörde vårt 

undersökningsområde. Hur pedagoger i grundskolan och träningsskolan tänker kring lek och 

dess betydelse för barns utveckling och lärande. 

 

Av funnen litteratur utifrån våra sökningar gjorde vi ett urval. Vi valde de böcker som berörde 

vårt undersökningsområde. Därefter gick vi igenom referenslistorna i dessa böcker för att få 

fler tips på annan användbar litteratur inom vårt ämne, vilket gav utdelning. 
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Litteratur och tidigare forskning 
I vårt sökande i litteratur har vi kommit fram till att det finns olika syn på lek och att synen 

har varierat genom tiden. Därför har vi valt att börja vår litteraturgenomgång med att redogöra 

för begreppet lek och vikten av att leka. För att få en så bred bild av lekens betydelse som 

möjligt har vi valt att i litteraturavsnittet ge en allmän historisk bakgrund om lek och olika 

teorier kring den. 
 
 

Lek som begrepp  
I Nationalencyklopedin (NE) förklaras begreppet lek som en verksamhet som sker ”som om” 

en slags låtsasverksamhet. Det lekfulla beteendet måste tolkas utifrån lekens mening. De som 

deltar i leken meddelar varandra att ”detta är lek” genom att sända ut olika kommunikativa 

signaler, deltagarna konstaterar ”vi låtsas att”. I leken finns alltid ett inslag av föreställande. 

De inre föreställningarna, fantasin, råder över de yttre förutsättningarna, verkligheten. Till 

exempel att bordet är en båt. Leken kännetecknas av hängivelse, självförglömmelse och 

harmoni mellan de lekande, när harmonin bryts så bryts även leken (NE, 050516). 

 

Flera forskare menar att begreppet lek är svårt att förklara, begreppet är flyktigt. Men lek 

brukar framhållas som en typisk aktivitet bland barn. Den ska vara lustfylld och ge glädje. 

Den är frivillig, spontan och en förberedelse inför vuxenlivet. Genom att skapa större 

engagemang i lärandet, och anknyta mer till fantasi och kreativitet, vidgas perspektivet för 

tillägnande av kunskap. Barns lek kan då ge näring till delar i lärandet som bearbetning och 

experimenterande, utveckling över huvud taget i förhållande till barnets personliga förmåga. 

Därför bör det finnas möjlighet för barnen att kunna växla mellan lekens och lärandets arena i 

skolan (Pramling Samuelsson, Sheridan, 1999, Lillemyr 2002). 

 
 

Historiska synsätt om lek och undervisning  
Redan i antikens Grekland för 2200 år sedan diskuterades lekens betydelse för lärandet. 

Platon (427-347 f Kr) sa att leken är grunden i all utbildning. Barnets första undervisning 

skulle ske i hemmet med hjälp av sagor och lekar. Även Aristoteles (384-322 f Kr) betonade 

lekens och lustens betydelse för undervisning. Under första århundradet e Kr levde en man 

vid namn Marcus Fabius Quintilianus (35-96 e Kr). Han var en av individualpedagogikens 

stora personer och arbetade som lärare och pedagog. Quintilianus har blivit mest känd för att 
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hans pedagogiska hållningssätt skilde sig helt från andra pedagogers synsätt. Bland annat 

ansåg Quintilianus att undervisningen skulle ske under lekfulla former. Han tyckte även att 

barnet inte skulle undervisas i hemmet. Läraren skulle enligt Quintilianus uppmärksamma 

elevernas olika anlag och deras personliga begåvning. Han protesterade även mot den allt för 

vanliga och hårda agan i de romerska skolorna (Banér, 1994, Ekbergh, Erberth, 2000). 

 

Under mycket lång tid föll Quintilianus tankar i glömska, men under renässansen på 1400-

talet upptäcktes hans verk på nytt. Erasmus av Rotterdam (1466-1536) en av humanismens 

företrädare, influerades av Quintilianus tankar. Han ansåg att hemmet, miljön och det vuxna 

föredömet var viktiga bitar i barnets lärande. Eftersom barnet, särskilt i låg ålder, gärna 

härmade andra människor. Likt Quintilianus opponerade sig även Erasmus mot agan i skolan. 

Han ansåg att innötandet inte var en bra inlärningsmetod, han menade att läraren skulle väcka 

elevernas intresse för det som skulle läras in (Banér, 1994).   

 

Ytterligare en pedagog som var skolad i humanismen var den franska aristokraten Michel de 

Montaigne (1533-1592). Han ansåg att elevernas anlag till självständigt tänkande, 

utvecklingen av omdömet och sinnelagets formning var viktigast. Montaigne hävdade även att 

all logisk lärdom var tvungen att kunna användas i vardagslivet. Montaignes tankar hade inte 

så stor betydelse under hans levnadstid, men under 1800-talet kallades han ”den första 

moderna människan” (Banér, 1994).    

 

Johann Amos Comenius (1592-1670) var inte alltid så uppskattad för sin pedagogik som hade 

ett demokratiskt drag. Han menade att alla barn skulle gå i skolan, oavsett samhällsklass och 

han ville att undervisningen i hemmen skulle upphöra. Comenius ansåg att barn mår bra av att 

träffa andra barn. Han hävdade även att inlärning ska ske genom upplevelser under arbete och 

lek. All undervisning ska vara lättförståelig, helst förtydligad med hjälp av konkreta ting 

och/eller bilder menade Comenius (Banér, 1994).      

 

Under 1700-talet verkade författaren och filosofen Jean Jacques Rousseau (1717-1778) Han 

ansåg att det unga barnets undervisning helt skulle bygga på lek. Rousseaus inflytande var 

stort bland efterkommande generationers pedagoger. En av dem var Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827). Han arbetade med de fattigaste barnen i samhället. Pestalozzi 

hävdade att barn behövde lugn, ro och trygghet. Han menade dessutom att undervisningen i 

skolan skulle vara begriplig och gå från delar till helhet (Hägglund, 1989, Banér, 1994).      
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Författare som, Johann Wolfgang von Goethe och Friederich von Schiller skrev om barn, 

barnuppfostran och lek. Friedrich von Schiller (1759-1805) kom med en antydan till en 

lekteori: 

      
Den dramatiska leken är upphovet till all konst. Det är i och genom leken som 
människan kan förändra och bearbeta verkligheten. I leken förenas människans natur 
och förnuft. Bara den lekande människan är människa fullt ut. Människan leker endast 
när hon i ordets hela och fulla bemärkelse är människa och hon är endast då helt 
människa då hon leker (Ekbergh, Erberth, 2000. s.104). 

 

Enligt Schiller leker människan med den överskottsenergi som finns kvar efter att ha arbetat 

och tillfredsställt sina grundläggande behov. Barn som inte behövde arbeta hade ett överskott 

på energi som uttrycktes via lek (Ekbergh, Erberth, 2000).  

 
 

Olika teorier om lek 
Den person som främst satt spår i vår tids förskolepedagogik är Friedrich Fröbel (1782-1852). 

Han var lärare och intresserade sig för de yngre barnen. År 1839 öppnade han sin första 

verksamhet som han kallade ”Spiel- und Beschäftigungsanstalt” (lek- och 

sysselsättningsanstalt), syftet var att ta vara på barnens naturliga behov av aktivitet. Efter 

några år började han istället kalla sin verksamhet för ”Kindergarten”, föregångare till Sveriges 

barnträdgårdar som senare blev förskolor. I dessa barnträdgårdar framställde han barnet som 

en planta som ska utveckla sina anlag som det bär inom sig. Han konstruerade ett väl 

genomtänkt lekmaterial som än idag används inom förskolan på grund av dess snillrikhet. 

Med hjälp av bollar, klossar och klot skulle barnets verksamhetslust stimuleras. Två 

grundprinciper i Fröbels uppfostringssystem är barnets självverksamhet och lekens betydelse. 

För att barn ska lära sig så ska de få möjlighet att arbeta, konstruera och prova med saker. Om 

vi ger ett barn möjlighet till att utveckla alla sina resurser i leken, den fria leken, anser Fröbel 

att barnet utvecklas till en harmonisk vuxen (Hägglund, 1989, Lindqvist, 1996).  

 

Sigmund Freud (1856-1939) är en annan person som lämnat spår efter sig inom forskningen. 

Freud grundade en ny vetenskap – psykoanalysen. Freud varvade sitt teoretiska 

forskningsarbete med att praktiskt arbeta som terapeut. Hans teorier har haft betydelse för 

både psykiatrin, psykologin och beteendevetenskapen. Freud menade i sina första teorier om 

lek att barnet kan tillfredsställa sina önskningar i lekar. I lekarna använder barnet föremål och 
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situationer från den verkliga världen och skapar sig en egen värld, barnen visar sina inre jag. I 

leken är allt möjligt och barnet blir en aktivt handlande person. Freuds lekteorier tillämpas 

inom terapin, eftersom leken ses som ett naturligt sätt för barn att behandla och bearbeta 

obehagliga händelser och känslor (Hägglund, 1989, Moyles, 1995). 

 

I mitten av 1900-talet började Donald Woods Winnicott (1896-1971) brittisk psykoanalytiker 

och barnläkare forska och metodiskt studera leken, inte som terapimetod utan dess egen 

funktion. Winnicott beskrev i sin teori begrepp som övergångsfenomen och övergångsobjekt. 

Han menade att det lilla barnet inte ser någon skillnad mellan sig själv och sin omgivning, 

barnet måste upptäcka att det är en egen individ. I frigörelseprocessen använder sig barnet av 

övergångsobjekt, t ex sin egen hand eller leksak. För att hantera den här övergången menar 

Winnicott att barnet skapar ett potentiellt rum, även kallat det tredje rummet, mellan sig och 

modern. Genom hela livet bär vi med oss detta potentiella rum vilket vi använder oss av när vi 

skapar och är kreativa. Winnicott hävdar att det endast är i leken barn och vuxna helt fritt kan 

vara kreativa (Winnicott, 1995).  

 

Under hela sitt vuxna liv studerade och analyserade Jean Piaget (1896-1980), som är samtida 

med Winnicott, intelligensens utveckling, ofta genom att studera små grupper av barn 

(Hägglund, 1989). Piaget anser att barnet leker för att ha roligt, det funktionella nöjet är det 

viktigaste för att klassificera ett beteende som lek. Vidare hävdar Piaget att via leken befäster 

barnet kunskaper och färdigheter det redan kan och förvandlar olika upplevelser så att de blir 

begripliga. Hans teori om lek bygger på hans allmänna teori om kognitiv utveckling vilken 

sker genom samspel mellan individ och omvärld. Piagets teori om kognitiv utveckling 

innefattar fyra stadier där även de olika lekstadierna ingår (Hägglund, 1989, Lindqvist, 1996, 

Lillemyr, 2002). Nedan följer en beskrivning av dessa utvecklingsstadier. 

 

Det sensomotoriska stadiet (0- ca 2 år)  

I början ”leker” barnet övningslekar och funktionslekar. Detta innebär att barnet aktivt 

undersöker omgivningen genom att bland annat smaka, kasta, gripa om och titta på saker. 

Barnet upprepar ett beteende, till exempel kasta ner en sak på golvet, bara för att det är roligt. 

Ur övningsleken utvecklar barnet sin förmåga till symbollek. Värt att tänka på är att 

övningsleken och symbolleken övergår i varandra och finns med genom barnets hela 

utveckling. Komplexiteten ökar i samband med barnets ålder. Enligt Piaget är det först i slutet 

av första levnadsåret som barnet kan ta till sig leken som en meningsfull aktivitet. Det är då 
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barnet börjar se samband mellan orsak och verkan. Barnet kan låtsas ”som om”, det kan 

använda symboler. Barnet vet vilken funktion symbolen har i leken och i verkligheten. Till 

exempel när barnet leker ”bil” med stolar eller annat. Detta har betydelse för barnets språk- 

och begreppsutveckling samt även för den kognitiva utvecklingen. 

 

Det preoperationella stadiet (ca 2-6/7 år) 

I detta stadie spelar imitation och lek en viktig roll för barnets kognitiva utveckling. Barnet 

ägnar sig åt enklare rollekar, där barnet tar över någon annans identitet genom att härma. 

Leken är ett sätt att befästa det de redan kan för att därigenom utvecklas till en egen individ. 

Ett typiskt kännetecken för den här åldern är att barnet kan koppla ihop saker och händelser 

till en, för dem, meningsfull helhet. 

 

Det konkret operationella stadiet (ca  7-11 år ) 

Under detta stadium ökar barnets förmåga att tänka logiskt. De förstår förhållandet mellan 

orsak och verkan och vill gärna förstå det som sker omkring dem. Genom regellekar lär sig 

barnet att varje människa har en egen vilja, barnet lär sig att anpassa sig till andra och att inse 

att ”jag” inte alltid har rätt. Spel, sport och tävlingar är olika typer av regellekar. Dessa lekar 

är sociala och varaktiga, det vill säga barnet lär sig reglerna för livet.  

 

Det formella tankeoperationernas stadium (från ca 11år)  

Nu uppfyller leken inte längre något syfte för barnets utveckling. Barnet börjar tänka och 

resonera logiskt utan att behöva ha något konkret framför sig. Barnet kan tänka abstrakt likt 

en vuxen och kan även använda sin förmåga att analysera och tänka kritiskt. Detta stadie 

gäller ända upp i vuxen ålder (Bruun, 1988, Hägglund, 1989, Lindqvist, 1996, Grindberg, 

Jagtøien, 2000, Lillemyr,2002).  

 

Under 1930-talet i dåvarande Sovjetunionen började Lev S Vygotskij (1896-1934) studera 

leken utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij var samtida med Piaget och även insatt i 

Piagets teorier. Men Vygotskij såg leken som en social process och menade att de kreativa 

processerna yttrar sig redan i den tidiga barndomen. Utvecklingen av skapandet och de 

kreativa processerna har stor betydelse för barnets utveckling och mognad. De kreativa 

processerna kan bäst iakttas i barnets lekar då de återskapar mycket av vad de sett genom 

härmning.  
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Barnets lek är inte en enkel hågkomst av det upplevda, utan en kreativ bearbetning av 
upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och därav skapa en ny verklighet, som 
motsvarar barnets egna behov och intressen (Vygotskij, 1995.s.15-16). 

 
Fortsättningsvis anser Vygotskij att om vi vill skapa en stadig grund för barnets skapande 

verksamhet är det nödvändigt för barnet att få vidga dess erfarenheter.  

 
Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större 
mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och 
produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar (Vygotskij, 1995.s.20).  

 

Vygotskij anser att början till utveckling är lek. Enligt Vygotskij finns det två 

utvecklingsnivåer. Den ena nivån är den aktuella utvecklingsnivån, det vill säga den nivå som 

barnet befinner sig i. Den andra nivån är en potentiell utvecklingsnivå, vilket är den nivå 

barnet har möjlighet att utvecklas till. Därför menar Vygotskij att pedagogen ska se barnets 

förmåga till utveckling som det huvudsakliga för hur undervisningen i förskolan och skolan 

ska bedrivas. Barnet ska med hjälp av pedagogen få stöd i att kunna utföra sitt bästa inom 

ramen för sitt eget kunnande. Med stöd och vägledning av en mer kunnig person ska barnet 

menar Vygotskij ges förutsättningar till att nå sin potentiella utveckling (Vygotskij, 1981, 

Lindqvist, 1999).  

 

Johan Huizinga (1872-1945) nederländsk kulturfilosof skriver i förordet i sin bok Den 

lekande människan – Homo Ludens, som utkom första gången 1945, ”om man prövar halten 

av våra handlingar ända till gränsen av vår kunskapsförmåga, kan man väl komma på den 

tanken att all mänsklig verksamhet blott är lek” (Huizinga, 2004, s.7). Han uppfattar leken 

som en kulturföreteelse och inte som en biologisk funktion, han menar att leken är äldre än 

kulturen. Djuren och människorna leker på samma sätt. Han drar paralleller mellan barn och 

hundvalpar. Det finns en meningsfull och social funktion. Huizinga menar även att all lek, 

först och främst är ett fritt handlande, påtvingad lek är inte någon lek utan bara efterliknad 

lek. Riktig lek innebär att barnet flyr verkligheten och träder in i en värld som är på låtsas 

(Huizinga, 2004). 

 

Amerikanen Gregory Bateson (1905-1980) intresserade sig till att börja med för leken ur en 

kommunikationsteoretisk synvinkel för att sedan alltmera engagera sig för hur man lär sig 

lära. Hos Bateson är text och kontext två viktiga grundbegrepp. Text står för det som sägs eller 

görs och kontext är sammanhanget i vilket det sägs eller görs. Han menar att alla mänskliga 

handlingar (texter) måste ses i relation till den helhet (kontext) där de uppträder för att kunna 
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förstås. Metakommunikation är ett tredje grundbegrepp. Det är de undermedvetna budskap 

som vi skickar till varandra för att tala om vilken kontext vi är i och för att klargöra hur texten 

ska tolkas avser Bateson. Fortsättningsvis menar Bateson att metakommunikation är en 

grundförutsättning i all mänsklig samvaro och att det är just detta barn lär sig och övar sig i 

genom sina lekar (Hägglund, 1989).  

 

En person som betyder mycket för dagens forskning om lek är Birgitta Knutsdotter Olofsson 

(f 1929). Hon är professor i psykologi och en bland Sveriges främsta lek forskare. En 

grundsten i hennes teori är metakommunikation som hon lånat av Bateson (Hägglund, 1989). 

I sin forskningsrapport I lekens värld (2003) anser Knutsdotter Olofsson att varje barn föds 

med en förmåga att leka - precis som det föds med en förmåga att tala. Hennes åsikt är, för att 

leken precis som talet ska utvecklas, måste vi leka med barnen så att de lär sig både 

leksignalen och att veta skillnaden mellan ”på lek” och ”på riktigt”. Inlärningen börjar redan 

när barnet är fem-sex veckor, hon menar att leken föds redan på skötbordet. Med ljus röst 

talar man till barnet som försöker svara. Undan för undan för man in leken genom att 

exempelvis hissa upp barnet i luften eller att leka tittut. För att leken ska kunna frodas krävs 

det att barnet känner trygghet och ges möjlighet till ostördhet, finns detta så är möjligheterna 

obegränsade (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

 

Vi har inte funnit någon forskning om hur lek används i grundskolan eller i träningsskolan. 

Trots detta väljer vi att beröra en del av den forskning vi funnit. Detta för att visa olika 

inriktningar kring forskning om lek även om de inte belyser vårt problemområde. 

 

Charlotte Tullgren skriver i sin doktorsavhandling om barn och deras lek med fokus på vilka 

”sanningar” om barnets natur som tar sig i uttryck i leken i förskolan. Det övergripande syftet 

med avhandlingen är ”att belysa förskolan som en arena för politisk styrning, där leken utgör 

ett redskap i denna styrning” (Tullgren, 2003 s.11) inte att beskriva vad lek i grunden är. 

Tullgren har utgått från Michel Foucaults styrningsbegrepp, det vill säga den styrning som 

äger rum i leken när pedagogen deltar.  

 

I en artikel i Svenska Dagbladet skriver Peter Gärdenfors att ”Leken gör oss till människor”. 

Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. I sin artikel skriver 

Gärdenfors om vad olika forskare anser om lek och precis som Huizinga knyter Gärdenfors an 

till leken ur ett biologiskt perspektiv och jämför oss människor med djur. Men han menar att 
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flera av de lekar som barn leker kommer djur aldrig att kunna leka eftersom de inte har 

samma förmåga till koordination som människan. Gärdenfors ger klapplekar som exempel 

och menar att människan är ensam om att hålla takten. Han menar att vi behöver mer kunskap 

om hur barn väljer lekar och hur man kan utnyttja lek i pedagogiska sammanhang. 

Avslutningsvis skriver Gärdenfors att leken mer eller mindre är en livsnödvändighet för 

människan och även en del djurarter (Gärdenfors, 2005). 

 
 

Summering 
Synen på lek har förändrats under tidens gång. Lekens betydelse har påvisats då och då av 

både filosofer och pedagoger från antiken fram till nutid. Rousseau var banbrytande och 

efterföljare som Fröbel, Piaget och Vygotskij har skapat en plattform som dagens pedagogik 

utgår från. All forskning är enig om att leken har stor betydelse för barns utveckling och 

lärande. 
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Resultat och analys  
I denna del redogör vi för det vi fått fram genom våra intervjuer. För att tydliggöra och 

underbygga tolkningar av materialet använder vi oss av citat. Vi vill med vår undersökning se 

om det är det någon skillnad på pedagogens tankesätt beroende på vilken verksamhet, 

grundskolan eller träningsskolan, de arbetar i. Vi vill även se om och på vilket sätt pedagogen 

använder sig av leken i sin undervisning. Vad är det som förenar och skiljer de olika 

verksamheterna åt?  

 
 

Lek är livet för barn 
Med hjälp av frågan Vad är lek för dig?  Ville vi få reda på pedagogens personliga tankar om 

vad de anser att lek är. Svaren vi fick var likartade, det gick inte att urskilja vilken 

verksamhet, grundskola respektive träningsskola, pedagogen arbetar inom. De flesta av 

pedagogerna ser leken som det viktigaste för barnen. Det är deras liv.  

 

/…/ jag tycker det är livsviktigt. För jag tror om inte leken fanns, så skulle inte vi 
utvecklas det minsta från första början /…/ (Boel). 
 
Lek är ju ett sätt att lära sig saker. Ett sätt att /…/ gå igenom vad man har varit med om 
(Berit).  
 
För mig är lek när flera barn eller det kan vara ett ensamt barn också. Men mest tänker 
man på om det är flera barn som gör någonting tillsammans. Det är ett slag samspel 
mellan barnen (Bettan).  
 
Lek för mig det är att på ett lustfyllt sätt vara aktiv /…/ tillsammans med andra oftast 
(Bella).  

 

Flera av pedagogerna menar att leken ska vara lustfylld och rolig för att barnen ska utvecklas 

och lära sig förstå sin omvärld. Några av pedagogerna ser leken som ett samspel mellan barn 

där de får använda sin fantasi och gå in i olika roller. Berta menar att ”/…/ lek är någonting 

man gör, när man föreställer sig på låtsas eller roar sig och har skoj /…/”. Nedan följer en 

sammanfattning av pedagogens tankar.  

 

Grundskolan    Träningsskolan 

Livet för barn   Livsviktigt   
Lustfyllt och lustbetonat    Fantasi 
På låtsas    Utveckling  
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Samspel    Testa för att lära 
Positivt och roligt   Social utveckling 
 
Sammantaget kan vi se att de pedagoger vi intervjuat anser att leka är livet för barn, en rolig 

livsnödvändighet. I den lustfyllda leken använder barn sin fantasi, de går in och ur olika 

roller, utan att vara medvetna om det lär de sig att samspela och förstå sin omvärld. Här ser vi 

tydliga likheter med Freuds teorier att barn kan tillfredsställa sina önskningar i leken. 

 
 

Att lära med hjälp av lek 
Då vi är intresserade av att få reda på vad pedagogerna anser att barn kan lära sig via lek 

ställde vi frågan. Vad tycker du att barn lär sig genom att leka? Här fick vi många långa svar. 

De handlade bland annat om att lärandet genom leken inte har några gränser. Så här uttryckte 

sig till exempel Barbro:  

 

Du kan lära dig allt genom lek, tror jag, det beror väl på oss vuxna om vi utnyttjar det 
har barn roligt och det har dom ofta när dom leker då lär man sig mycket bättre /…/  

 

De flesta pedagoger, oavsett verksamhetsområde, anser att barnet utvecklar det sociala 

samspelet och lär sig turtagning via lek. Pedagogerna menar att barnet lär sig att ge och ta, 

visa hänsyn till andra och att samarbeta med andra barn genom lek. Här betonas även vikten 

av att lära in på så många olika sätt som möjligt för att barnen ska göra kunskapen till sin 

egen. Det skapar trygghet. Detta anser vi hör ihop med Batesons grundbegrepp 

metakommunikation. Att lära sig tyda de undermedvetna budskap vi människor skickar  till 

varandra. 

 
/…/ leken är ett sätt att bli lite mer trygg med kunskapen, gör det till en del av sin och 
förankrar det /…/ (Berta).   
 
Om ett barn stöter på problem om något som det inte förstår, men som det är intresserat 
av så kan jag uppleva att barnet bearbetar det här problemet i leken /…/ (Birgitta).  

 

I samband med detta framkommer hur viktigt de anser det är att lärandesituationen är lustfylld 

samt att barnen får använda sin fantasi och kreativa skaparlust. Boel hävdar bestämt ”/…/ jag 

tror att det är svårt att kunna lära sig om det inte är någon variant av lek /…/”. När barnen i de 

lägre åldrarna ska lära sig exempelvis räkna och skriva använder en del av pedagogerna i 

grundskolan lekbetonad undervisning. Här syns likheten tydligt mot träningsskolan där 

undervisningen genomgående är lekbetonad. Där undervisningen måste vara konkret och 
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tydlig för att barnen inte ska tappa koncentrationen och förstå. Detta anser vi stämmer överens 

med Fröbels tankar. För att barn ska lära sig ska de ges möjlighet att arbeta, konstruera och 

pröva sig fram. 

 

/…/ just för våra barn tycker jag det är jätteviktigt för det är svårt att motivera barnen 
många gånger det måste vara roligt för att de ska ta till sig det vi säger och gör /…/ 
konstaterar (Barbro).  

 

Skillnaden mellan de olika verksamheterna är att pedagogerna i träningsskolan talar mer om 

att barnet lär sig via leken i praktiska situationer. ”/…/ äter man frukt kan man dela äpplet i 

två bitar /…/ två halvor blir en hel /…/” förklarar Barbro. Vi har konstaterat att detta sätt att 

lära sig på även understryks i kursplanen för träningsskolan. Inlärning kan ske i situationer 

som oftast inte uppfattas som undervisningstillfällen exempelvis vid matsituationen 

(Skolverket, 1999). Nedan följer en sammanfattning av pedagogens tankar om vad barn kan 

lära sig med hjälp av lek.  

 
Grundskolan    Träningsskolan 
Allt     Allt  
Problemlösning   I praktiska situationer  
Socialt samspel, turtagning   Socialt samspel, turtagning 
Utveckling av kommunikation  Kunskap som att räkna, läsa och skriva 
Befästa kunskap i olika ämnen  Utveckling av fin- och grovmotorik 
Samarbete    Fantasi, kreativitet, lustbetonat  
 

För att kunna fungera ihop socialt måste man kunna leka. Barnen i grundskolan har utvecklat 

en större social förmåga och förstår signalerna i leken bättre, än vad barnen i träningsskolan 

har. Via leken kan barn lära sig allt. Det som barnet i träningsskolan lär sig via lek, är på en 

lägre utvecklingsnivå jämfört med i grundskolan. Exempelvis talar pedagogerna i 

träningsskolan om möjligheten att via lek lära sig färdigheter som att räkna, läsa och skriva.  I 

grundskolan utgår pedagogernas svar från att barnen redan har dessa baskunskaper, där talar 

pedagogerna om att befästa kunskap via problemlösning och samarbete. 

 
 

Lek som undervisningsmetod 
Alla pedagoger använder sig av någon form av lek i undervisningen. Men vi ser en tydlig 

skillnad mellan de olika verksamheterna, grundskola respektive träningsskola, samt även 

inom grundskolans olika årskurser. För att få det mer lättöverskådligt redovisar vi först 

grundskolan och därefter träningsskolan. 
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I grundskolan 
Pedagogerna som arbetar med de yngre barnen använder sig av lekmaterial vid inlärning. Inte 

minst används detta när barnen ska lära sig räkna. Även inom andra ämnen används 

lekmaterial för att underlätta lärandet. Pedagogerna uttryckte att materialet underlättade för 

leken att ta form.  

 

/…/ man använder sig av lekmaterial /…/ när det handlar om att räkna, sortera och dela 
hälften och dubbelt. Pengar när man ska lära sig kronor och ören, hur mycket det är, då 
kan man leka affär att de får handla saker. Det är en lek som man lär sig av /…/ 
(Bettan). 
 
/…/ det viktigaste är att ha ett lekfullt arbetssätt, att inbjuda barnen till lek både inne 
och ute /…/ vi försöker stimulera till lek genom material /…/ (Birgitta).   
 

 När pedagogerna som arbetar med de äldre barnen väl använder leken så är det vid 

exempelvis samarbetsövningar och värderingsövningar, för att få en trygg och fungerande 

grupp. För övrigt används inte leken i samma utsträckning som med de yngre. En anledning 

som nämndes av pedagogerna var att det tog för mycket tid och kraft att arbeta fram en 

meningsfull lek för de större barnen. 

 

/…/ om leken ska vara meningsfull så ska den vara genomtänkt och välplanerad, man 
ska känna att man har ett syfte med det, och inte bara för att det ska vara kul /…/ på sätt 
och vis skulle jag vilja, men jag vet inte om jag orkar och planera så mycket som jag 
skulle behöva göra då /…/ (Berta). 

 

Pedagogerna i grundskolan använder sig av leken i de lägre åldrarna men ju äldre barnen blir 

förefaller lekens betydelse att minska. Fokus läggs istället på ämnesinlärningen. Detta 

överensstämmer med vad som skrivs i Lpo 94, där betonas lekens betydelse för att tillägna sig 

kunskap särskilt under de tidiga skolåren (Utbildningsdepartementet, 2001).   

 
I träningsskolan 
Pedagogerna i träningsskolan arbetar medvetet och kontinuerligt med leken i sin 

undervisning. Här understryker också pedagogerna att de anser att leken spelar en stor roll för 

lärandet och att den därför så gott som alltid finns med i undervisningen. 

 

/…/ jag vet inte vilken undervisning som vi bedriver som inte är lek/…/ (Bodil). 
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För att ge barnen en större chans till inlärning använder sig pedagogerna av flera olika 

inlärningsmoment som exempelvis drama att måla och flanosaga. Det handlar alltså inte bara 

om att hålla sig till en sorts lek. Att leken varieras framhålls av pedagogerna som minst lika 

viktig som att den förekommer alls. Även Vygotskij betonade vikten av att barnet skulle få 

vidga sina erfarenheter. 

 

/…/ det måste vara roligt ska man lära sig att kanske räkna /…/ kan man ju inte bara 
sitta och traggla på en tavla och skriva och visa på så sätt utan man måste visa med 
riktiga saker exempelvis bollar, ärtpåsar och ballonger /…/ (Barbro).  

 

Som vi sett ovan finns det flera beröringspunkter mellan de tankar som uttrycktes av 

pedagogerna i träningsskolan och pedagogerna i grundskolan angående lek som 

undervisningsmetod. Nedan följer en sammanfattning av pedagogernas tankar. 

 
Grundskolan    Träningsskolan 
Lekmaterial    Lekmaterial 
Meningsfull    Meningsfull 
Trygghet    Trygghet 
Samarbetsövningar    Medvetenhet 
Värderingsövningar   Utifrån utvecklingsnivå 
     
 
Båda verksamheterna använder sig av lekmaterial i sin undervisning för att stimulera barnens 

inlärning. För att kunna lära sig är det nödvändigt att barnet känner sig trygg i gruppen, då 

används samarbets- och trygghetsövningar. För barnen i träningsskolan är det 

utvecklingsnivån som styr hela lärandeprocessen. 

 
 

Att lära barn leka 
När vi pratade om hur pedagogerna använder sig av lek i undervisningen så kom vi även in på 

barn som inte kan leka och om det går att lära dem detta.  

 

/…/ om ett barn har ett dåligt beteende det kanske inte har någon empati eller är 
hårdhänt och slåss, det kanske är så att det här barnet inte kan den här leksignalen, då 
får man hjälpa det här barnet och leka /…/ (Birgitta). 
 
 

I citatet ovan berättar Birgitta, som arbetar med yngre barn i grundskolan om att det finns barn 

som inte har någon leksignal. Vi ser ett tydligt samband mellan det Birgitta berättar och det 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver i sin forskningsrapport om lek. Ett barn som inte förstår 
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leksignalen har svårt att skilja på lek och verklighet. Därför måste man som vuxen visa barnet 

genom att själv delta. Att leken kan man gå både in i och ut ur precis när man vill 

(Knutsdotter Olofsson, 2003).  

 

Barnen i träningsskolan ligger på olika utvecklingsnivåer och har olika färdigheter i sitt 

sociala kunnande. Det vill säga en del barn vet helt enkelt inte hur man gör när man leker. För 

att stötta och vägleda dessa barn har de schemalagd lekträning där pedagogen tillsammans 

med barnen hjälper dem in i leken. ”/…/ Dom här barnen behöver ju träna till att kunna leka 

rollekar och när dom är trygga i det så märker man ju hur dom kan gå in i leken och fortsätta 

att utveckla den /…/” förklarar Boel. Pedagogerna arbetar även medvetet med så kallade 

”leklådor”, en låda som innehåller allt material som behövs för att till exempel leka frisör eller 

doktor. Under den tiden de har arbetat med leklådorna har pedagogerna sett stora framsteg hos 

barnen. Här blir Vygotskijs teori om den potentiella utvecklingsnivån påtaglig. Att barnet med 

stöd och vägledning av en mer kunnig person ska nå sin potentiella utvecklingsnivå. 

  

Förra våren så började barnen leka tillsammans, tidigare så lekte de var för sig /…/ dom 
hitta varandra och upptäckte att dom kunde leka tillsammans och då plockade dom av 
de här lekarna som dom har i leklådorna /…/ (Boel ). 

 

Det finns en klar koppling mellan träningsskolans lekträning och Knutsdotter Olofssons 

forskningsresultat att barn utvecklar sin lekförmåga genom att få stöd av en vuxen in i leken. 

 

Alla barn är födda med en förmåga att leka. Men på samma sätt som man måste tala med 
barnet och lyssna på det, för att förmågan att tala skall utvecklas, så måste man leka med 
barnet för att lekförmågan skall utvecklas. 

                                                                           (Knutsdotter, Olofsson, 2003 s.82) 
 

 
När vi diskuterade denna fråga med pedagogerna om vad man kan göra för ett barn som inte 

kan leka märkte vi att tankesättet inte skiljde sig nämnvärt åt mellan de olika verksamheterna. 

Vår uppfattning är att alla pedagogerna var medvetna om dessa barn och vet hur de ska agera 

om problem uppstår. Skillnaden mellan de olika verksamheterna är att det är mycket vanligare 

i träningsskolan att barn inte kan leka. Där får pedagogerna arbeta med att hjälpa barnen in i 

lekens värld.   
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Sammanfattande analys 
I vår undersökning är syftet att ta reda på pedagogens uppfattning om leken betydelse för 

barnets lärande och utveckling. Om uppfattningen om och tillämpningen av lek i 

undervisningen skiljer sig mellan grundskolan och träningsskolan. För att tydliggöra olikheter 

och likheter som vi kommit fram till i vår analys sammanfattar vi dessa kort här nedan. 

Likheter: 

Vårt resultat visar att tankesättet mellan grundskolans och träningsskolans pedagoger om lek 

inte nämnvärt skiljer sig åt. Under våra intervjuer fick vi likartade svar. De flesta menar att 

lek är en livsnödvändighet för barnen. Leken ska vara rolig och lustfylld för att barnen ska 

utvecklas. Pedagogerna inom grundskolan menar att lek är en bra metod att använda sig av 

vid inlärning. Det blir roligare att lära sig och ibland sker inlärning omedvetet, genom till 

exempel spel. Pedagogerna i träningsskolan anser att lek är nödvändigt för att kunna motivera 

barnen i sitt lärande.  

 

Alla pedagoger både i grundskolan och i träningsskolan anser att leken är viktig för barnens 

utveckling och lärande. Leken används i båda verksamheterna men på olika sätt.  

 

Olikheter: 

I grundskolans lägre åldrar använder sig pedagogerna av olika lekmaterial för att underlätta 

barnens lärande. Lekmaterialet underlättar för att leken ska ta form. Pedagogerna som arbetar 

med de äldre barnen använder leken betydligt mindre, men den används för att skapa trygghet 

och få barngruppen att fungera. I träningsskolan arbetar pedagogerna medvetet och 

kontinuerligt med leken i undervisningen. Undervisningen styrs av barnets utvecklingsnivå. 

Dessutom arbetar pedagogerna i träningsskolan med lekträning. Där de tillsammans med 

barnen leker för att hjälpa och stötta barnen in i lekens värld. 

 

Det som skiljer grundskolan och träningsskolan åt är att träningsskolans undervisning 

genomsyras helt av lek för att pedagogerna ska kunna motivera och inspirera barnen till 

lärande. Pedagogerna i båda verksamheterna anser att leken har betydelse för barnets 

utveckling och lärande. Alla uttrycker att de måste vara roligt att lära sig. 

 
 

 

 

   24



Diskussion 
Vi har visat att pedagoger inom grundskolans tidigare år är medvetna om lekens betydelse och 

använder sig till viss del av leken vid inlärning. Till exempel att ha talen uppritade på golvet 

när barnen ska lära sig talens ordning. Ju äldre barnen blir upplever vi att det lustfyllda 

lärandet avtar och pedagogerna använder leken mer som en belöning, som roliga timmen, utan 

något pedagogiskt syfte.  

 

Vår uppfattning är att träningsskolan har tagit tillvara på att inlärningen ska vara lustfylld och 

lustbetonad. De arbetar medvetet och genomtänkt med lek i sin undervisning de ser barnens 

olikheter och möter barnen där de befinner sig i sin utvecklingsnivå. Sättet att arbeta och 

tänka om lekbetonad undervisning i träningsskolan tror vi även kan användas av pedagoger 

inom grundskolan men får då anpassas efter den barngruppens utvecklingsnivå.  

 

Eftersom det finns så många barn som är skoltrötta redan i tidig ålder tror vi att detta skulle 

kunna minska om inställningen till det barn ska lära sig genom att uppnå målen är lite 

lättsammare. Genom att använda sig av lek och andra estetiskt lustbetonade ämnen blir 

barnens inlärning roligare. Det ska vara kul att lära sig nya saker i skolan. 

 

Det finns många sätt att använda sig av det lekfulla och lustbetonde lärandet i skolan. 

Undervisning behöver inte alltid bedrivas inomhus. Både barn och vuxna behöver få komma 

ut och få nya intryck, det gäller att ta tillvara på de möjligheter som finns i sin närmiljö.  

 

Barns lek är betydelsefull för deras utveckling, de lär sig genom att leka utan att vara 

medvetna om det. Att som pedagog dra nytta av leken och dess möjligheter tycker vi är 

viktigt, allt blir så mycket roligare för barn att lära sig om inlärningsmomentet är lustfyllt och 

lekbetonat. I vår framtida profession kommer vi att försöka använda oss av leken som ett 

verktyg i vår undervisning så mycket som möjligt. 

 

Vi tycker att det skulle vara intressant om denna undersökning görs igen om några år.   

Kommer pedagogerna att tänka annorlunda om lek än vad de gör idag? Och kommer 

pedagogerna att använda sig av lek på ett på annat sätt i sin undervisning. Kommer pedagoger 

från det nya lärarprogrammet som då finns ute i verksamheten tänka annorlunda? 
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Bilaga 1   
     Norrköping 2005-04-25
  
Hejsan 
Vi är två lärarstudenter, som heter Cecilia Andersson och Ann-Christin Wiss Kvist. Vi 
studerar på Campus i Norrköping, Linköpings Universitet. Under utbildningen ska vi 
skriva ett examensarbete i form av en C-uppsats. 
 
I vår uppsats har vi valt att fördjupa oss om lekens betydelse för barns utveckling och 
lärande.  Vår tanke är att studera detta ur pedagogens perspektiv både inom 
grundskolan och inom särskolan, ”träningsskolan”.  
 
För att kunna genomföra denna studie behövs information och er hjälp. Vår 
förhoppning är att intresset finns på er skola att hjälpa oss genom att delta i en 
intervju. För att få ett så pass stort underlag att vi kan se skillnader och likheter 
mellan pedagogers tankar, tycker vi att fem pedagoger i varje verksamhet är lämpligt 
att intervjua.  
 
När du bestämt dig för att bli intervjuad är vi tacksamma för att du själv tar kontakt 
med oss vi e-post eller skriver upp dig på vår intresselista. Vi behöver ditt svar senast 
fredag 29 april för att därefter boka intervju tid. 
 
De som väljer att delta i intervju har rätt att ställa frågor om vår undersökning och 
intervjumaterialet kommer att behandlas anonymt. Det vill säga i slutresultatet skall 
det inte gå att upptäcka källans ursprung. 
 

Intervju fakta 
Vi beräknar att 30 till 60 minuter behövs 
Bandspelare kommer att användas 
 
 
 
 
Har ni frågor kring detta kontakta oss via e-post 
 
Cecilia xxxyyzzz@ student.liu.se 
AnnChristin  xxxyyzzz@ student.liu.se 
 
 
 
Tack på förhand för ert samarbete. 
 
Med vänliga hälsningar 
Cecilia & AnnChristin 
 
 
 



Bilaga 2 
 
Intervju frågor 
 

Våra huvudfrågor 

Erfarenhet; utbildning, antal år inom verksamheten, anställning, tidigare erfarenhet 

Vad är lek för dig? 

Berätta om dina erfarenheter av lek i skolan? 

Tycker du att barn lär sig genom lek? I så fall vad? 

Uppmuntrar du barnen till lek? 

På vilket sätt använder du dig av lek i undervisningen?  

På vilket sätt skulle du tänka dig att använda lek i den dagliga undervisningen? 

 

Följdfrågor om lek 

Vad händer med barn som inte kan leka? 

Kan man lära ett barn att leka? 

Skulle du kunna tänka dig att använda lek som en arbetsmetod? 

 

Frågor för att komma vidare 

Vad beror det på? 

Kan du utveckla hur du menar? 

Kommer du på något mer? 

Kan du ge något exempel? 

                    

 

 

 

 
 
 
 
 


